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ا ا ا  

ا إىل يوم ا كثريً احلمد � رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمً 

 أ :الدين 

للشيخ العالمة عبد الرمحن بن  'منظومة القواعد الفقهية'فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح 

ضمن دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار اهلجرة العلمية   -ه هللا رمح -�صر السعدي 

    : -رمحه هللا-نتهى بنا الكالم إىل قول الناظم أوهو الكتاب السابع املقرر يف هذا املعهد وقد 

  

  َوُمْتِلٌف ُمْؤِذيِه لَْيَس َيْضَمُن  *** بـَْعَد الدِّفاِع ِ�لَِّيت ِهَي َأْحَسنُ 

 

وبقي  .'ا بعد دفعه فإنه ال يضمنهأّن من أتلف شيئً 'ألفاظ هذا البيت وقد تضمن قاعدة وُشرح 

نقطاع الذي حصل يف ا�لس املاضي. معنا الكالم على بعض األدلة التابعة هلذا البيت بسبب اإل

أن  -رضي هللا عنه-ومن هذه األدلة ما جاء يف الصحيحني من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص 

  وقد بّوب احلافظ النووي  ،»من قُتل دون ماله فهو شهيد«قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص-يب الن

�ب الدليل على أن من قصد أخذ "كما يف شرحه على مسلم على هذا احلديث بقوله:   -رمحه هللا-

مال غريه بغري حق كان القاصد ُمهَدر الدم يف حقه وإن قُتل كان يف النار وأن من قُتل دون ماله فهو 

من «قال:  -عليه الصالة والسالم-ما جاء يف الصحيحني أنه  أيًضالة هذه القاعدة ومن أد "شهيد

لو علمت جلعلت هذه « : كان يطّلع قالوملا علم �ن رجًال  »اطُّلع على داره ففقأ عينه فهو هدر

وقد تكلم  'دفع الصائل' وهذه املسألة هي اليت ُتسّمى مبسألة -ملسو هيلع هللا ىلص-أو �ذا املعىن عنه  »يف عينك

الذي هو رسالة  'أصول السنة'بكالم عظيم يف كتابه  -رمحه هللا تعاىل- ا اإلمام أمحد بن حنبل عليه

َوِقَتاُل اللُُّصوِص َواخلََوارِِج َجائٌِز ِإَذا َعَرُضوا "عبدوس بن مالك العطار وفيها تفصيل حسن قال فيها: 

َها ِبُكلِّ َما يـَْقِدُر[َعَلْيِه]،َولَْيَس َلُه ِإَذا لِلرَُّجِل ِيف نـَْفِسِه َوَمالِِه، فـََلُه َأْن يـَُقاِتَل َعْن نَـ  ْفِسِه َوَمالِِه،َوَيْدَفُع َعنـْ

ْسِلمِ 
ُ
َا َلُه َأْن َيْدَفَع َفاَرُقوُه َأْو تـَرَُكوُه َأْن ال َيْطلُبَـُهْم،َوال يـَتَِّبَع آَ�َرُهْم،لَْيَس َألَحٍد ِإال اِإلَماُم َأْو ُوالِة امل َني،ِإمنَّ

ِه ِيف َمَقاِمِه َذِلَك، َويـَْنِوي ِجبَْهِدِه َأْن ال يـَْقُتَل َأَحداً؛ فَِإْن مات على يديه ِيف َدْفِعِه َعْن نـَْفِسِه َعْن نـَْفسِ 

ْقُتوَل، َوِإْن قُِتَل َهَذا ِيف تِْلَك احلَاِل َوُهَو َيْدَفُع َعْن نـَْفِسِه َوَمالِهِ 
َ
َْعرََكِة َفأَبـَْعَد ُهللا امل

 َرَجوُت لَهُ  ِيف امل
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َا أُِمَر ِبِقَتالِِه، َوملَْ �َُْمْر ِبَقْتلِ  يُع اآلَ�ِر ِيف َهَذا ِإمنَّ ِه،َوال اتَِّباِعِه، َوال الشََّهاَدَة َكَما َجاَء ِيف اَألَحاِديِث. َومجَِ

ُه، َوال يُِقيُم َعَلْيِه احلَدَّ، َوَلِكْن ُجيِْهْز َعَلْيِه ِإْن ُصرَِع أَْو َكاَن َجرَِحياً، َوِإْن َأَخَذُه َأِسريًا فـََلْيَس َلَه َأْن يـَْقتـُلَ 

 "يـَْرِفُع أَْمَرُه ِإَىل َمْن َوالُه هللاُ فـََيْحُكُم ِفيِه.

االتفاق على  - رمحه هللا تعاىل- وقد حكى شيخ اإلسالم  -رمحه هللا تعاىل- هذا كالم اإلمام أمحد 

 هذا.

قال للمصلي:  -عليه الصالة والسالم-هذه القاعدة وهذا األصل أن النيب - أيًضاومما يدل على هذا 

قال العلماء ألنه إذا دفعه بعد املدافعة  »فإذا أراد أحد أن ميّر بني يديه فليدفعه فإن معه القرين«

 -عليه رمحة هللا تعاىل-�ليت هي أحسن فُقتل ذلك اإلنسان فإن دمه هدر، قد سألت شيخنا مقبل 

 . "مل يندفع إال بشدة فإن دمه هدرإذا دفعه �ليت هي أحسن مث "عن ذلك فقال: 

ا فإنه يضمنه كما جاء يف صحيح اإلمام وهذه القاعدة يف مجيع املتلفات فإذا أتلف اإلنسان شيئً 

كان عند بعض نسائه فأرسلت   -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النيب « -رضي هللا عنه-البخاري يف حديث أنس 

فضّمها وجعل فيها إحدى أمهات املؤمنني مع خادم هلا بقصعة فيها طعام فكسرت القصعة 

وهذا احلديث رواه  »الطعام وقال: كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس املكسورة

طعام بطعام وإ�ء « -ملسو هيلع هللا ىلص-وزاد فيه: قال النيب  »ضاربة عائشةأ«البخاري وجاء عند الرتمذي وّمسى 

القصعة السليمة وأبقى رّد هلا  -عليه الصالة والسالم-ووجه الداللة من هذا احلديث أن النيب  »��ء

رمحه - القصعة املكسورة، هذا دليل على أن املتلفات جيب ضما�ا. وقد تقدم معنا فيما ذكره الناظم 

  عند اإلكراه والنسيان واخلطأ قال: -هللا تعاىل

 

 َواَخلطَْأ واِإلْكَراُه َوالنِّْسَياُن *** َأْسَقطَُه َمْعُبوُدَ� الرَّْمحَنُ 

َتِفي التَّْأثِيُم َعْنُه َوالزََّللْ  َلِكْن َمَع اإلتالفِ    يـَثْـُبُت اْلَبَدْل *** َويـَنـْ

 

بن قدامة أا فإنه يضمنه وهذا قد حكى فيه العالمة ا أو خمطئً ا �سيً ومعىن هذا أن من أتلف شيئً 

ا من حقوق الناس احملرتمة فإنه على أن من أتلف شيئً  اتفاقهمإمجاع أهل العلم على ذلك  ،اإلمجاع

 ا فإنه ال يضمنه واحلالة هذه.ال من أتلف شيئا ليس حمرتمً يضمنها 
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  :-ا صيغ العمومذاكرً -وملا فرغ الناظم رمحنا هللا وإ�ه من الكالم على هذه القاعدة قال 

 

 َو(َأْل) تُِفيُد اْلُكلَّ ِيف اْلُعُموِم *** ِيف اجلَْمِع َواِإلْفراِد َكاْلَعِليمِ 

 ِي ***  تـُْعِطي اْلُعُموَم َأْو ِسياق النـَّْهيِ والنَِّكراُت ِيف ِسَياِق النـَّفْ 

 َكذاَك (َمْن) و(َما) تُفيداِن َمَعا *** ُكلَّ اْلُعموِم َ� ُأَخيَّ فَاْمسََعا

  و ِمثْـُلُه املُْفَرُد ِإْذ ُيضافُ  *** فَافْـَهْم ُهِديَت الرُّْشَد ما ُيضافُ 

 

مل خيل هذا النظم من بعض  - هللا رمحه-هذا املبحث كما ذكرت لكم يف أول درس �ن الناظم 

املباحث األصولية اليت حيتاج إليها طالب العلم ومن ذلك أنه ذكر صيغ العموم وقد تقدم معنا يف 

الورقات بيان شيء من ذلك وأن مجاهري أهل العلم من األصوليني والفقهاء على أن العموم له صيغة 

 -رمحنا هللا وإ�ه- ة عند العرب وقد ذكر الناظم وينبين على أن العموم له صيغة أن هذه الصيغ معروف

ا وأحسن كتاب يف صيغ هنا مجلة من صيغ العموم ومل يذكرها كلها ألن صيغ العموم كثرية جدً اه

خر من أمسه "العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم" وهناك عامل أالعموم هو كتاب العالمة القرايف الذي 

، وقد أوصل القرايف صيغ العموم إىل مخسني ومائيت صيغة مما تابختصر هذا الكأاملالكية جاء بعده و 

ستعمال عند العرب وعند يدل على كثر�ا لكن ينبغي أن تعلم أن من الصيغ ما هو كثري اإل

ستعماله هو الذي ينبغي أن يضبطه طالب إاألصوليني ويف نصوص الكتاب والسنة، وهذا الذي يكثر 

إن هذا مما يعينه على فهم نصوص الكتاب والسنة، مثرة معرفة صيغ العلم وأن حيفظه وحيفظ شواهده ف

ا من األفراد فيعم كل من دخل فيه وصدق عليه وصفه فيعم الرجال العموم هي أن العموم ال خيرج شيئً 

والنساء ويعم كل الرجال من كل جهة ويعم كل النساء من كل جهة إال ما خصه الدليل هذا هو مثرة 

 :ذكر لنا بعض هذه الصيغ فقال -رمحه هللا تعاىل-امة، الناظم معرفة األلفاظ الع

  ***"أل تفيد الكل يف العموم "و

، وهي أم الباب عند جعلها أصًال  -رمحه هللا تعاىل- لن نبدأ �ل ولكن سنبدأ بكل ملاذا ؟ ألن الناظم 

ل ّدل على أن الكل ا كانت أل تفيد الكفلمّ  " أل تفيد الكل" طائفة من األصوليني وهلذا قال الناظم

إال بقرينة دالة عليه إما  ال شك أ�ا هي أم الباب وأصله وال خترج عن العموم "كل"و هي األصل
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َها َفانٍ ﴿ - سبحانه وتعاىل-شرعية وإما عقلية وإما عرفية ومن هذا قوله  ] 26[الرمحن  ﴾ُكلُّ َمْن َعَليـْ

ُكلُّ ِبْدَعٍة « -عليه الصالة والسالم-ل النيب وقو  ]88[القصص ﴾ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَههُ ﴿

[النمل  ﴾َوأُوتَِيْت ِمْن ُكلِّ َشْيءٍ ﴿ - سبحانه وتعاىل-  قوله ونعين مبا دلت عليه القرينة مثًال  »َضالَلةٌ 

ُتَدِمُّر ُكلَّ ﴿تعاىل قوله  أيًضافإن القرينة دالة على أ�ا أوتيت من كل شيء مما يؤ�ه امللوك و  ]23

َا َشْيٍء �َِ   ِإالَّ  يـَُرى َال  َفَأْصَبُحوا﴿هذا دلت القرينة على أ�ا مما أمرت بتدمريه  ]25[األحقاف ﴾ْمِر َر�ِّ

 :وأل هذه هلا أنواع وهي ثالثة أل"" -رمحه هللا تعاىل- مث ذكر  ]25﴾ [األحقاف َمَساِكنهمْ 

 . عهدية وهذه ال مدخل هلا عند� هنا.  1

 وجنسية ..  2

 . قةومعرفة للحقي.  3

ستغراقية فإ�ا تفيد العموم مثال اجلنسية التعريفية اإل "أل"فإذا دخلت أل على اإلسم املفرد وهي 

ستغراق اإلنسان إفهذه تفيد ]2[العصر ﴾ِإنَّ اِإلنَساَن َلِفي ُخْسٍر ﴿ - وتعاىلسبحانه -قوله 

ستثناء منها اإلن أل تفيد العموم صحة أويدخل فيه اجلن أل�م مكلفون وخماطبون والدليل على 

ستثناء دل على صحة ا صح اإلفلمّ  ]3[العصر  ﴾ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا﴿ -عز وجل-وهلذا قال هللا 

 ]30[األنبياء  ﴾َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ ﴿ -سبحانه وتعاىل-املعرفة قوله  "من"العموم و

ع أنواع املاء فاليت للجنس واليت للتعريف هي يف ماء هذه هي املعرفة وهي عامة تعم مجي"أل" فإن 

  اليت تفيد العموم 

  وأل تفيد الكل يف العموم *** يف اجلمع واالفراد كالعليم

يدل عموم العلم وسعته  -سبحانه وتعاىل-اسم من أمساء هللا  "العليم "الكاف هذه للتشبيه و

- ال يصح أن جترد أمساء هللا  وهلذا "العليم"و "السميع"و "امللك"و "الرمحن والرحيم"ومثله 

 :- رمحه هللا-من أل إال يف النادر كما يف قول الشاطيب  - سبحانه وتعاىل

  *** تبارك رمحا� رحيما وموئال

-إذا دخلت أل يف اجلمع فإ�ا تدل على العموم كما يف قول ربنا  أيًضاويف اجلمع  هذا �ملفرد

فيعم كل الناس إال إذا دلت القرينة على  ]1[احلج ﴾وا ربكمَ� أَيـَُّها النَّاُس اتـَّقُ ﴿ -سبحانه وتعاىل
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الَِّذيَن قَاَل َهلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس ﴿ - سبحانه وتعاىل-أن العموم هنا أريد به اخلصوص كما يف قوله 

فإن الناس اللفظ األول هذا هو يف الرجل الذي  ]173[آل عمران ﴾َقْد َمجَُعوْا َلُكْم َفاْخَشْوُهمْ 

َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم ﴿ -سبحانه وتعاىل-ء وأخربهم بذلك ومن دخوهلا يف العموم قوله جا

َا ﴿ -سبحانه وتعاىل-فإن هذا يعم كل املالئكة وكما يف قوله  ]30[احلجر ﴾َأْمجَُعوَن   ِإمنَّ

إىل غري ذلك من األلفاظ  ]36[التوبة ﴾ اْلُمْشرِِكنيَ  َوقَاتُِلوا ﴿و ]28[التوبة ﴾ َجنَسٌ  اْلُمْشرُِكونَ 

 :وهذان لفظان من ألفاظ العموم قال رمحه هللا "كل"وما يتعلق ب"أل"العامة، فهذا ما يتعلق ب

 والنكرات يف سياق النفي*** تعطي العموم أو سياق النهي

  نكرٌة قابُل ال مؤثرا *** أْو واقٌع موقَع ما قْد ذُكرِا ،

 :النكرة واحلريري ضبطها بقوله - اىلرمحه هللا تع-وهذا ما ضبط به ابن مالك 

 َفكلُّ ما ُربَّ عليِه َتدُخُل *** فإنُه ُمَنكٌَّر َ� رَُجُل.

 حنُو ُغالٍم وكتاٍب وطََبْق *** كقوهلِِم ُربَّ ُغالٍم يل أََبقْ 

تعم مجيع حروف النفي  "يف سياق النفي"هذا ضابط النكرة، النكرة إذا سبقت بالء النافية وقوله 

َوملَْ َتُكن لَُّه َصاِحَبةٌ ﴿ ا كما يف قوله تعاىل تعمها مجيعً ا أو أفعاًال أساليب النفي حروفً  يعين مجيع

فـََلْم جتَُِدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا ﴿ تعاىلألن صاحبة نكرة يف سياق النفي وكما يف قوله ]101[األنعام ﴾

 ]51[يوسف ﴾ ُسوءٍ  ِمن ْيهِ َعلَ  َعِلْمَنا َما ﴿فعمت كل ماء وكما يف قوله تعاىل ] 43[النساء ﴾

لى ستغراقية دلت عفما هي النافية وسوء هي النكرة وسيأيت معىن أ�ا إذا دخلت عليها من اإل

[املؤمنون ﴾ ُيْشرُِكونَ  ال ِبَرِ�ِّمْ  ُهم َوالَِّذينَ  ﴿ -سبحانه وتعاىل- التنصيص يف العموم وكذلك قوله

  .لنهي ا هذه ال تدخل هنا �يت معنا يف �ب اعفوً  ]59

ًئا ِبهِ  ُتْشرُِكوا َوَال  ا�ََّ  َواْعُبُدوا ﴿ ا يف ، ال النفي إذا دخل على نكرة كان ظاهرً  ]36[النساء ﴾ َشيـْ

 ستغراقية دل على أن العموم فيه تنصيص كما يف قوله تعاىلاإل "من"العموم فإذا دخلت عليه 

:  -سبحانه وتعاىل-وكما يف قوله ، ]43[املؤمنون  ﴾لَٰهٍ َما اختَََّذ ا�َُّ ِمن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن إِ ﴿

رُهُ  إَِلهٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َما ﴿:  -سبحانه وتعاىل-وكما يف قوله  ]3[السجدة ﴾ َنِذيرٍ  ِمنْ  َأَ�ُهمْ  َما ﴿  َغيـْ

 َما اْشتَـرَاهُ  َلَمنِ  َعِلُموا َوَلَقدْ  ﴿:  -سبحانه وتعاىل- يف قوله  أيًضاكّل هذه األلفاظ و   ]84[هود ﴾

اإلستغراقية   " من"ا هنا نكرة دخلت عليها فإّن خالقً  ]102[البقرة ﴾ َخَالقٍ  ِمنْ  اْآلِخَرةِ  ِيف  َلهُ 
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كما مّر معنا يف قاعدة   -سبحانه وتعاىل-وقد سبق �لّنفي وهذا يدّل على العموم وكذلك قوله 

ينِ  ِيف  َعَلْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما ﴿املشّقة :  عليه الصالة -وقول الّنيب  ]78 [احلج﴾ َحرَجٍ  ِمنْ  الدِّ

ال يقبل هللا صالة  «:  -ملسو هيلع هللا ىلص- وكما يف قوله   »املاء طهور ال ينّجسه شيء  «:  -والسالم

ا . وكذلك إذا جاءت الّنكرة يف سياق ونظائر هذا كثرية جدً  »أحدكم إذا أحدث حّىت يتوّضأ 

ًئا هِ بِ  ُتْشرُِكوا َوَال  ا�ََّ  َواْعُبُدوا ﴿الّنهي فإّ�ا تعّم :  وكما يف كلمة التوحيد وكما  ]36[النساء ﴾ َشيـْ

والطّيب هنا  »وال متّسوه بطيب «يف حديث اّلذي وقصته دابّته أو �قته قال :  -ملسو هيلع هللا ىلص-يف قوله 

نكرة فكّل نكرة جاءت يف سياق الّنهي أو يف سياق الّنفي فإّ�ا تعّم وتستغرق هذا العموم فيكون 

 َفال ﴿:  - سبحانه وتعاىل- قوله  أيًضاراد اّليت تناوهلا ومن الّنفي عاّما يف مجيع هذه األلفاظ واألف

وهذا كما ذكر� قبل قليل كثري جّدا يف  ]197[البقرة ﴾ احلَْجِّ  ِيف  ِجَدالَ  َوال ُفُسوقَ  َوال َرَفثَ 

  . -ملسو هيلع هللا ىلص- نصوص الكتاب والسّنة عنه 

 ﴿:  -سبحانه وتعاىل- وهو الذي ذهب عن ذهين قوله  -سبحانه وتعاىل- قوله  أيًضاومن الّنهي 

َنُكم أَْمَواَلُكم َ�ُْكُلوا َوَال   َعَلى ُتَصلِّ  َوال:  - سبحانه وتعاىل-وقوله  ]188[البقرة ﴾ ِ�ْلَباِطلِ  بـَيـْ

ُهمْ  َأَحدٍ   ِإِينّ  ِلَشْيءٍ  تـَُقوَلنَّ  َوَال  ﴿:  -سبحانه وتعاىل- وكذلك قوله  ]84[التوبة ﴾ أََبًدا َماتَ  ِمنـْ

داخل يف الّنهي إذا سبق أو إذا دخل على نكرة  أيًضاكّل هذا   ]23[الكهف ﴾ َغداً  َذِلكَ  فَاِعلٌ 

. 

  قال رمحه هللا تعاىل:  

 كذاك "من" و " ما " تفيدان معا **** كّل العموم � أخّي فامسعا.

 أيًضاومن وما هذان �تيان لالستفهام و�تيان للوصل موصولة و�تيان للّشرط  "ما"و  "من"هنا ذكر 

ط واملوصولة ال إشكال عند مجاهري أهل العلم ألّ�ا تفيد العموم وإّمنا كثر اخلالف يف والّشر 

 " من "االستفهامّية كثر اخلالف بني العلماء رمحنا هللا وإّ�هم يف االستفهامّية ويعّرب بعض العلماء �ّن 

 وغري العامل رعاية حلّق الرّب لغري العاقل انتقد ابن هشام هذا الّتعبري وأنّه يقال للعامل " ما "للعاقل و 

 بِهِ  ُجيْزَ  ُسوءاً  يـَْعَملْ  َمن ﴿:  - سبحانه وتعاىل-الّشرطّية مثل قوله  " من ".  -سبحانه وتعاىل-

 ]185[البقرة ﴾ فـَْلَيُصْمهُ  الشَّْهرَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ  َفَمن ﴿:  -سبحانه وتعاىل-و قوله  ]123[النساء ﴾

. وأّما املوصولة فمثل قوله  ]3 الطالق[﴾ َخمَْرًجا لَّهُ  َجيَْعل ا�ََّ  يـَتَّقِ  َمنوَ  ﴿:  - سبحانه وتعاىل-وقوله 
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وكذلك قوله وأّما  ]15[الرعد ﴾ وََكْرًها َطْوًعا َواْألَْرض السََّمَوات ِيف  َمنْ  َيْسُجد َو�َِِّ  ﴿: تعاىل 

 -سبحانه وتعاىل-وقوله  ]17[طه ﴾ ىُموسَ  �َ  بَِيِميِنكَ  تِْلكَ  َوَما ﴿االستفهامّية فمثل قوله تعاىل : 

َذا فـََعلَ  َمن قَاُلوا ﴿:  :  -سبحانه وتعاىل-وكذلك قوله  ]59[األنبياء ﴾ الظَّاِلِمنيَ  َلِمنَ  إِنَّهُ  ِ�ِهلَِتَنا هَٰ

�يت استفهامّية و�يت شرطّية و�يت  " ما "وكذلك  ]87[النساء ﴾ َحِديثًا ا�َّ  ِمنْ  َأْصَدق َوَمنْ  ﴿

ِلُكمْ  َورَاءَ  مَّا َلُكم َوُأِحلَّ  ﴿فاملوصولة مثل قوله تعاىل : موصولة  -وكذلك قوله  ]24[النساء ﴾ ذَٰ

:  -سبحانه وتعاىل- وقوله  ]96[النحل ﴾ َ�قٍ  ا�َِّ  ِعندَ  َوَما  ۖيَنَفدُ  ِعندَُكمْ  َما ﴿:  -سبحانه وتعاىل

 السََّماَواتِ  ِيف  َما َيْسُجدُ  َو�َِِّ  ﴿وقوله سبحانه :  ]198 عمران[آل ﴾ لِّْألَبـْرَارِ  َخيـْرٌ  ا�َِّ  ِعندَ  َوَما ﴿

 تـَْفَعُلوا َوَما ﴿:  -سبحانه وتعاىل- شرطّية  كما يف قوله  أيًضاو�يت  ]49[النحل ﴾ اْألَْرضِ  ِيف  َوَما

 نُنِسَها َأوْ  آيَةٍ  ِمنْ  نَنَسخْ  َما:  -سبحانه وتعاىل-ويف قوله  ]215[البقرة ﴾ َعِليمٌ  بِهِ  ا�ََّ  فَِإنَّ  َخْريٍ  ِمنْ 

َها ِخبَْريٍ  َ�ْتِ   . " ما "و  " من "فهذه أنواع  ]106[البقرة ﴾ ِمْثِلَها َأوْ  ِمّنـْ

  قال رمحه هللا تعاىل بعد ذلك:  

 ومثله املفرد إذ يضاف *** فافهم هديت الّرشد ما يضاف.

.فاملفرد املضاف يعّرف ومع كونه  " املفرد املضاف "من أقسام املعرفة اخلمسة املعروفة عند الّنحويني 

ا فمثال املفرد قوله ا وأن يكون جمموعً يفيد العموم فهذا له صور�ن أن يكون مفردً  أيًضاللّتعريف فإنّه 

 ِمّن ِبُكم َوَما ﴿:  - سبحانه وتعاىل-وقوله  ]11 الضحى[ ﴾ َفَحدِّثْ  رَبِّكَ  بِِنْعَمةِ  َوأَمَّا ﴿تعاىل : 

  ]18:النحل[ ﴾ُحتُْصوَها َال  ا�َِّ  نِْعَمةَ  تـَُعدُّوا َوِإنْ  ﴿وقوله سبحانه :  ]53[النحل ﴾ ا�َِّ  َفِمنَ  نِّْعَمةٍ 

مضاف وهو مضاف وهللا مضاف  " هللا "فإّن اسم مفرد و  ﴾ هللاِ  ِبْسمِ  ﴿وكذلك القول يف البسملة 

كثرية فيما يتعّلق �ملفرد إىل أمثلة   »مطل الغّين ظلم  «:  - عليه الصالة والسالم-اليه ومنه قول النيب 

آالء هنا مجع كذلك  ]74[األعراف ﴾ ا�َِّ  آَالءَ  فَاذُْكُروا ﴿:  -سبحانه وتعاىل-ومثال اجلمع قوله 

 ﴿ -جل جالله- ، وكذلك قوله ]11[النساء ﴾ َأْوَالدُِكمْ  ِيف  ا�َُّ  يُوِصيُكمُ  ﴿ - سبحانه وتعاىل-قوله 

هنا مجع أضيف فيعم كل ميني وكذلك قوله  " أميان "فـ  ]2[التحرمي ﴾ أَْميَاِنُكمْ  حتَِلَّةَ  َلُكمْ  ا�َُّ  فـََرضَ  َقدْ 

يف  - عليه الصالة والسالم-وقوله  ،»إن هللا ينهاكم أن حتلفوا ��ءكم«:  -عليه الصالة والسالم-

  فعم كل الذكور . ،»أميتهذان حرام على ذكور  «:الذهب واحلرير 

 هم هديت الرشد ما يضافومثله املفرد إذ يضاف  :: فاف
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 - رمحه هللا تعاىل- وذكرت لك أن القرايف  - رمحه هللا تعاىل-هذه صيغ العموم اليت ذكرها الناظم 

أوصلها إىل مخسني ومائتني من صيغ العموم واحلصول على هذا الكتاب يفتق ذهن طالب العلم، ألن 

 هذا العموم . ا مث بعد ذلك يلزمه أن يعرف ما خيصص به معرفة العموم مهم جدً 

 : قال الناظم رمحنا هللا وإ�ه

 وال يتم احلكم حىت جتتمع*** كل الشروط واملوانْع ترتفع

نتفت أأراد �ذا أن األحكام الشرعية أنيطت �ا شروط ودفعت عنها موانع فحيث وجدت الشروط و 

وانع أو بعضها فإن ختلت الشروط أو بعضها أو وجدت املأاملوانع فإن احلكم الشرعي يثبت وإال فإذا ا

 . احلكم ينتفي وهذا عام يف العبادات ويف املعامالت

احلكم املعلق ": وقال "احلكم املعلق �لشرط عدم عند عدمه":  -رمحه هللا- بن القيم أيقول احلافظ 

وهذا كثري يف ، "املعلق على الشرط ال يوجد عند عدمه": ، وقال"على الشرط ينتفي عند انتفاءه

ال بد يف العبادات أن يتوفر مجيع الشروط وأن تنتفي  نفإذ -رمحهم هللا تعاىل-العلم تعبريات أهل 

ال يقبل هللا صالة أحدكم «:  -عليه الصالة والسالم-  كقوله مجيع املوانع هذا يف أبواب الطهارة مثًال 

قرأ ال صالة ملن مل ي«يف �ب الصالة :  -عليه الصالة والسالم-وكقوله  »إذا أحدث حىت يتوضأ

من  أيًضاكل هذه   ؟ فإن هذه شروط كذلك تعرفون شروط اإلرث وموانع اإلرث،  »بفاحتة الكتاب

 -إن شاء هللا-الشروط اليت جيب أن توجد واملوانع اليت جيب أن تنتفي والشروط سنأيت على تعريفها 

، وما ذكرته من 'ما ال يلزم من عدمه وجود وال عدم لذاته ويلزم من وجوده العدم'وأما املانع فإنه 

وما أشبه ذلك، فالوضوء ال يصح ، ال وضوء، األحاديث قبل قليل هو أدلة هلذه القاعدة، ال صالة

 . نتفاء موانعهإجتماع شروطه و إال �

جتماع شروطها إال بد من ، وهكذا سائر العقود وسائر املعامالت، كذلك الصالة، كذلك الصيام

إذا وجد الشرط وجد املشروط وإذا زال املانع ، فحكام الشرعيةهذا فيما يتعلق �أل، نتفاء موانعهاإو 

 عاد املمنوع .

 :مث قال الناظم رمحنا هللا وإ�ه

 ومن أتى مبا عليه من عمل *** قد استحق ما له على العمل
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هذه من ألفاظ  "مبا" أيًضاهذه كما مر معنا قريب من ألفاظ العموم اليت تقوم مقام كل، و  "من"

قد ، ومن هذه للتبعيض أو للجنس ،عليهإسم موصول مبعىن الذي، ومن أتى �لذي  العموم أل�ا

رمحه -ستحق ما له على العمل، أي ما رتب له على ذلك على العمل الذي قام به وهلذا قال الناظم أ

 هذا شامل لألعمال واألعواض. فاألجري على عمل،(: يف القواعد واألصول اجلامعة- هللا تعاىل

فإن مل يقم مبا  .، واجلعل املسمىاستحق األجرة املسماة ،ليه إذا عمل ذلك العلم وكملهوا�اعل ع

وقد جعل اجلعل ملن يكمل له هذا العمل ،  .الة شيئاً، ألن اجلعالة عقد جائزعليه مل يستحق يف اجلع

  . إهـ) فمىت مل يكمله مل يستحق شيئاً 

�ذا الضابط أو هذه  -رمحهم هللا تعاىل-العلماء  هذا الضابط عام يف مجيع هذه األمور، إستدل نفإذ

 َحَياةً  فـََلُنْحِييَـنَّهُ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  أُنـَْثى َأوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  َصاِحلًا َعِملَ  َمنْ  ﴿ -سبحانه وتعاىل-القاعدة بقول هللا 

َوَمْن أَْعَرَض  ﴿ -سبحانه وتعاىل- وهكذا يف قوله ، خرويةوهذا يف األمور األُ ، ]97 لحنلا[﴾ طَيَِّبةً 

هكذا يف ، هذا فيما يتعلق �مر الدنيا وأمر القبور ]124 هط[﴾ َعن ِذْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكاً 

سائر األعمال اليت يعملها اإلنسان فإنه يثبت له احلق الذي عمل به وهذه القاعدة �فعة يف �ب 

ا فإنه يثبت له األجر مبا أداه من العمل وتنتفي املرء ما عليه من العمل كان مستأجرً  ىاإلجارة فإذا أد

الكالم على ز�دة هلذه  أيًضاسيأيت ، يف ذلك العمل أو يف أداء ذلك العمل عنه األجرة بسبب إمهاله

املسلمون على 'لقواعد الشرط ؛  - رمحه هللا تعاىل-القاعدة أو هذا الضابط عند ذكر الناظم 

من الكالم على ما ذكره  - إن شاء هللا تعاىل-كل شرط الزم للعاقد .. إىل ما سيأيت ،  'شروطهم

  . - وإ�هرمحنا هللا- الناظم 

سنكتفي ونسأل هللا التوفيق والسداد للجميع واهلدى والرشاد وأن  - إن شاء هللا تعاىل- و�ذا القدر 

 . جيعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه

  

  

 اءة  ارد اب ال

 قال العالمة النجمي رمحه هللا تعاىل:



 ا     تاسعالدرس ال     ا اح ا  

11 

 

:اا إن دار حممد عثمان املريغين قال فيه البنا:  ومن ذلك إقامته حفًال لتكرمي السيد ا"

اإلخوان لتسعد أكرب السعادة و�نس أعظم اإليناس إذ تستقبل هذه القلوب الطاهرة والنفوس 

الكرمية أعالم اجلهاد وأبطال العروبة وأقطاب قادة السالم، أتقدم إىل الزعيم السوداين الكرمي 

إىل  ين أجابوا الدعوة �جزل الشكر وأعظمه ..."السيد حممد عثمان املريغين وإىل حضرات الذ

"أيها السادة لعل الكثري ال يعلمون أننا حنن اإلخوان مدينون للسادة املريغنية بدين أن قال: 

املودة اخلالصة واحلفاوة البالغة اليت غمرو� �ا من قبل ومن بعد كلما ذهب مبعوثنا إىل السودان. 

عوة اإلمساعيلية فقد كان أول أنصارها وا�اهدون لرتكيزها ال، ولكن دين قدمي منذ نشأة الد

م حفًال لإلسراء واملعراج يف زاوية وخلوة 1937اإلخوان اخلتمية املريغنية وقد حضرت يف سنة 

السيد عثمان املريغين الكبري �إلمساعيلية، وهي ال تزال قائمة وال زلت أذكر أخا� هناك فالقلب 

يسري مع الدعوة منذ فجرها،ومساحة السيد عثمان املريغين الكبري ووارثه اخلتمي والتأييد اخلتمي 

السيد حممد عثمان هو أول من محل هذا اللواء وبشر به فهذا �ريخ قدمي نتحدث عنه أيها 

السادة لنعرب لفرع الدوحة الكرمية السيد حممد عثمان عما يكنه اإلخوان لسماحته من حب 

 اهـ ومودة وتقدير"

"إ�م معشر اإلخوان مدينون للسادة املريغينية بدين املودة اخلالصة واحلفاوة لبنا: وإن قول ا

"لنعرب لفرع الدوحة الكرمية السيد حممد عثمان املريغين عما يكنه اإلخوان وقوله يف األخري البالغة"

 إن هذا الثناء وهذا التكرمي ليدل على واحد من أمرين: لسماحته من حب ومودة وتقدير"

ر األول: وهو إما أن يشارك املريغين يف عقيدة وحدة الوجود، وهذه سوءة ما مثلها سوءة فاملريغين األم

 من أقطاب وحدة الوجود وكهنتها.

وإما، األمر الثاين: وهو أن الوالء والرباء منعدم عنده، فهل سيفهم هذا الذين عاشوا على التوحيد  

 وربوا على العقيدة السلفية منذ الصغر.]
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ا 

"األصل يف العادات يقول السالم عليكم، أحسن هللا إليكم [وإليكم]، هل قاعدة  :١ال 

 أم هي أصل هلا ؟ "العادة حمّكمة"فرع عن قاعدة  اإل�حة"

"األصل يف العادات خر. تلك القاعدة اليت مرت معنا ا وال ذا، وال عالقة ألحدمها �ألال ذ :اب

شرع كما هو معلوم. هذا إذا سّلمنا بذاك الضابط وهذه القاعدة كما مر يعين قبل ورود ال اإل�حة"

فهذه بعد ورود الشرع اتّفاقا،  "العادة حمّكمة"معنا تقرير هذه املسألة يف شرح الورقات. وأما قاعدة 

مبعىن أنه �يت حكم يف الشرع إال أنه ال حيّد كما مر معنا يف العشرة �ملعروف وما شابه ذلك يف الرب 

 واإلحسان وأنواع ذلك من املهور وما شا�ها.

يف العادات  "األصل ا من هذا السؤال، ما الفرق بني قاعدةا قريبً وهذا يسأل تقريبً  :٢ال 

 ؟ جزاك هللا خريا "العادة حمّكمة"و اإل�حة" 

 تقرير هلاتني القاعدتني. أيًضاتقدم اجلواب على هذا، ويف الشرح  :اب

أحضر يل الذين يعملون يف املستشفى من ممرضني وأطباء أشياء من املستشفى  يقول إذا :٣ال 

 ؟ مثل القفازات والدواء فهل جيوز يل أن أقبله منهم �رك هللا فيك

هذا راجع إىل صحة التصرف، فمن صح تصرفه صح إهداؤه وبيعه وإجارته. فإذا صح هلم  :اب

ا، وإذا مل يصح هلم التصرف فيها فال ءو علوها حيثما شاالتصرف يف هذه األشياء فإ�م جيوز هلم أن جي

جيوز هلم هم أن يفعلوا هذا وال جيوز ألحد أن �خذ ذلك منهم. قّيدت هذا ألن بعض الدول وبعض 

املستشفيات �ذن لألطباء و�ذن للمرضني �خذ أشياء يسمو�ا �لعيّنات أو مبا يسمى �لسُّكَّات 

 هذا القبيل فنعم وإال فال. اوما أشبه ذلك، فإذا كان من

ال، الظاهر -هذا يقول: حدث انقطاع عند� يف شرحك للبيت األخري يف الدرس املاضي،  :٤ال 

َتِفي التَّْأثِيُم َعْنُه َوالزََّللْ  ***" َلِكْن َمَع اإلتالِف يـَثْـُبُت اْلَبَدْل  -قبل املاضي رجاًء أعد لنا ، "َويـَنـْ

 الشرح.

 س وأنظر ما الذي فاتكم وأوتيكم إ�ه إن شاء هللا يف الدرس القادم. نعمسأراجع الدر  :اب
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يقول هل إذا تسبب رجل يف موت طفلة صغرية وذلك كان �صطدامها بشاحنة وكان  :٥ال 

مسرعا نوعا ما، فهل يكون هذا من القتل الشبه عمد ؟ وهل إذا مسح والدها لذلك الرجل تسقط 

 عنه الدية ؟

سائل ال ُيستطاع الفصل فيها والقضاء فيها دون إحاطة �لعلم �حلالة وحتقيق املناط هذه امل :اب

املتعلق �ا. وهلذا ال بد يف هذه املسائل من الرجوع إىل القاضي ليقرر الكالم على اخلطإ والعمد 

 وشبه العمد وكيف متت احلادثة، ال بد من هذا �رك هللا فيكم.أ

ألفه الناس وهو ز�رة األقارب يومي عيدي الفطر واألضحى، فهل  يقول يف بلد� ُعرف :٦ال 

التزام هذه الز�رات بنية صلة الرحم يف هذه املناسبات �لضبط يعد من البدع أم أننا حنّكم العادة 

 فنحكم �جلواز؟

 ا بنيعتاده الناس. والعيد مطلوب فيه املزاورات وخصوصً أأي نعم، هذا أمر جائز وهو مما  :اب

 له فتوى يف هذا الذي ذكرتُه. -رمحه هللا تعاىل-لتقاء �م، ال مانع �ذا. والناظم األقارب واألرحام واإل

عز -صل يف اللحوم التحرمي، فكيف نفهم قول الرب أن األ - حفظكم هللا- يقول: قلتم : ٧ال 

َتًة أَْو َدًما مَّْسُفوًحا أَْو  ُقل الَّ َأِجُد ِيف َما أُوِحَي ِإَيلَّ ُحمَرًَّما َعَلٰى طَاِعمٍ ﴿: -وجل َيْطَعُمُه ِإالَّ َأن َيُكوَن َميـْ

 ]145[األنعام  ﴾حلََْم ِخنزِيرٍ 

" يعين هذا من �ب التجّوز، وإال فإن "قلتم  يعين قبل اجلواب عليها، قولكمهذه املسألة أوًال  :اب

. وينبغي أن تتنبهوا إىل الفرق بني هذا إمجاع، اتّفاق من أهل العلم على أن األصل يف اللحوم التحرمي

قوهلم "األصل يف اللحوم التحرمي" و "األصل يف احليوان احلل". ألن األصل يف احليوان احلل هذا من 

مسه وما شابه ذلك. هذا أ تدب فيه احلياة، موجود كائن حي معلوم جنسه ونوعه و جهة كونه حيوا�ً 

شتباه يف أمره فإننا واحلالة هذه وعدم العلم به أو اإلنقول: األصل فيه احلل. لكن الكالم بعد ذحبه 

وفيه إزالة هلذا اإلشكال الذي قد  -رمحه هللا- نرجع إىل هذا األصل. قد ذكرت لكم كالم النووي 

[األنعام  ﴾ ُقل الَّ َأِجُد ِيف َما أُوِحَي ِإَيلَّ ُحمَرًَّما َعَلٰى طَاِعٍم َيْطَعُمهُ  ﴿يقع. أما �لنسبة هلذه اآلية 

فالكالم مشهور فيها، فاخلالف بني املالكية واجلمهور وأنه �خذ �لزائد فالزائد فما ثبتت  ]145

   . حرمته فإنه يقال به
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يقول يذكر العلماء يف بعض املسائل يف القبول والرد انفكاك اجلهة، هل يدخل يف �ب  :٨ال

  ...النهي يقتضي الفساد، ما مدى العمل مبفهوم

 للبحث وال ائل يعين، مل نرد كما يقال أن ندسم الدرس بذكر أشياء ليست حمًال هذه املس ااب:

أنه يقع �ا التشويش فتختلط �ا األوراق، وقضية انفكاك اجلهة  أيًضاتعلق هلا �ملنت من جهة أخرى 

وتدخل اجلهة كل هذه مصطلحات ليست هلا وجهة شرعية، وأما مفهوم املخالفة فالعمل به حق عند 

أهل العلم وقد أخذوا به يف مواطن كثرية يف نصوص الكتاب ونصوص السنة وعملوا به وإمنا  مجاهري

  .ا يف مفهوم اللقبإختلفوا جدً 

يقول أحسن هللا إليكم، لو تذكر لنا منهجية يف دراسة هذا الفن مرتبة على حسب  :٩ لا

، مث قال "مع"اليت بعد املستو�ت كما ذكرمت حفظكم هللا يف الفنون السابقة مع، مل أفهم الكلمة 

  ؟ ا، أو كأنه يقصد مع مراعاة، لعلها كلمة مراعاةاملذهبني احلنبلي واملالكي، جزاكم هللا خريً 

عتناء طالب العلم إيف احلقيقة هذا العلم، الذي هو علم القواعد الفقهية لقلة دارسيه وقلة  ااب:

هذا من �ب التأصيل ، "لقواعد الفقهيةمدخل إىل دراسة ا"به ينبغي أن تكون له حماضرة عنوا�ا 

ا يف القواعد الفقهية على أي ا خمتصرً والتنظري وإال فإن طالب العلم لو درس منظومة خمتصرة أو متنً 

ا فيها يبتدئ مبثل هذه ا فيدرس شيئً مذهب من املذاهب، ألن املذاهب فيها متقاربة، متقاربة جدً 

هب الشافعية أو شيء من املنظومات وإن كانت طويلة املنظومة ويدرسها أو منظومة األهدل يف مذ

عند املالكية بعض الطول، بعض املنظومات عندهم لكن على كل حال هو يتصور هذا العلم �ي 

  .منظومة أو منت خمتصر فيها

يقوم ما الفرق بني الضرورة واإلكراه ؟ :١٠ لا  

يت هذه الضرورة وإمنا جتد، أو �الضرورة ال تدخل ألحد فيها يعين انه ال حيمله أحد على  ااب:

الضرورة من جهته هو أو بعارض مساوي كأن ال جيد شيئا، وأما اإلكراه فإنه يكره على الشيء كما مر 

  .ا فال يكون له فيه إختيارمعنا �ن حيمل على الشيء قهرً 

ح ا لذاته أبيح للضرورة وما كان وسيلة أبييقول هل معىن قول العلماء، ما كان حمرمً  :١١ لا

وإذا كان كذلك فما الفرق بني ؟  'الوسائل هلا حكم املقاصد'هل يدخل يف قاعدة  للحاجة،

  واحلاجة ؟الضرورة 
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سأبدأ �جلواب من األخري، بعض العلماء ضبط الفرق بني الضرورة واحلاجة �ن الضرورة  ااب:

 -رمحهم هللا تعاىل-ن العلماء هي اليت تزيل احلرمة واحلاجة هي اليت تزيل الكراهة، هذا يذكره كثري م

ا لذاته وهلم تفريقات كثرية يف هذا الباب . وأما قول السائل هنا، هل معىن قول العلماء ، ما كان حمرمً 

رمحهم - من ضمن الفروق اليت ذكرها العلماء  أيًضاهذا  أبيح للضرورة وما كان وسيلة أبيح للحاجة،

بن القيم أني الضرورة او بني الضرورة واحلاجة ومن ذلك أن يف مسألة الفرق بني احلاجة وب -هللا تعاىل

، "ا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحةما حرم سدً " ذكر قاعدة تذكر�ا وهي قوله: -رمحه هللا تعاىل-

  -رضي هللا عنه-بن خرشة أمث أذكر أنه ذكر حديث مساك 
ّ
 رضي هللا عنه- ا تبخرت وسط اجلندي مل

، أو »إن هذه مشية يبغضها هللا إال يف هذا املوضع« - الصالة والسالمعليه -وقال النيب  -وأرضاه

 .�ذا املعىن

و هللا أعلم، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله و صحبه وسلم  أمجعني، والسالم عليكم ورمحة هللا 

 وبركاته

 

 

 

 


